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Kylien nuorisotyön palvelut
 
Pieksämäen nuorisotoimi otti mukaan Kyläkumppa-
ni-hankkeen toteuttamaan kaikille kyläkouluille puu-
hapäiviä. Toukokuun kahden viimeisen viikon aika-
na kaikki maaseudun lapset pääsivät osallistumaan 
kullekin koululle räätälöityyn ohjelmalliseen päivään. 
Osan päivän ohjelmista toteuttivat kyläläiset.
 
Ohjelmassa oli muun muassa ongintaa, suunnistus-
ta, melontaa, saappaan heittoa ja muurinpohjalet-
tujen paisto-opetusta. Koululaisille tarjottiin myös 
välipala, kyläläiset paistoivat kaikille letut.

Aukeaman kuvat: Kyläkoulujen puuhapäivät vietet-
tiin kaikilla kyläkouluilla.

 
 

Tulossa muun muassa ihan mahtavia kylä-
koulupäiviä!

- 13.01.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Palvelujen saatavuus 
– paikallinen lähikumppanuuspöytä
 
Kevättalvella 2014 Pieksämäen kaupungin perustur-
vasta kuntoutuksen osastonhoitaja kutsui kyläasia-
miehen ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan 
palaveriin.
 
Oli tarve keskustella yhdessä muun muassa kylillä 
asuvien ihmisten/ikäihmisten palveluiden tarve-
kartoituksesta, kylillä olemassa olevien palveluiden 
listaamisesta, kylillä olevien yhteistilojen kartoitta-
misesta, palveluiden kohdentamisesta, kuljetusten 
järjestämisestä, kolmannen sektorin ja julkisten pal-
velujen yhteistyöstä sekä kaikkien olemassa olevien 
voimavarojen yhdistämisestä.

Hyvin nopeasti kävi ilmi, että saman pöydän ääreen 
olisi syytä kutsua enemmän väkeä. Ryhmä kokoon-
tui vuonna 2014 neljä kertaa.
 
Ryhmän kokoonpano:

• Heiskanen Kaija, kotihoidon johtaja
• Hyykoski Kimmo, elinkeinoasiamies
• Jaakkola Vuokko, kyläasiamies 
• Laaksonen Margit, vanhustyön sosiaalityöntekijä
• Manninen Anja, Paiste ry pj.
• Miettinen Anna-Liisa, vanhus- ja vammaispalve-

lujen johtaja, lähikumppanuuspöydän pj ja ko-
koonkutsuja

• Moilanen Hanna, Diak, yhteiskunnallinen yrittä-
jyys-hanke

• Myllymäki Eija, IkäArvokas-hanke
• Määttä Anne, tutkija, Diak

Ylh. Köydenvetorastilla oli tunnelmaa.

Lisäksi ryhmässä kävi satunnaisia asiantuntijoita. 
Esimerkiksi Pieksämäen kaupungin vanhuspalvelui-
den palveluohjaaja, joka opinnäytetyönään keräsi 
syksyllä 2014 tietoja ikäihmisten kotipalveluoppaa-
seen.
 
Lähikumppanuuspöydälle saatiin siivet Etelä-Savon 
maakuntaliiton vetämän kumppanuuspöydän mallin 
tiimoilta. Keskeistä ryhmän työskentelyssä oli, ettei-
vät kokoukset kestäneet 1,5 h pidempään ja kaikki 
toimet tehtiin ilman ylimääräistä rahoitusta.
 
 
 

Nämä syntyivät Pieksämäen 
lähikumppanuuspöydässä

Yleisten asioiden ja hankesuunnittelujen lisäksi 
ryhmä taustajoukkoineen toteutti seuraavat toi-
met vuonna 2014:

• Kylätalopäivien käynnistäminen Paltasella
• Korttelikerho Kontiopuistossa
• Harrastepäivä senioreille
• Kaupungin, kolmannen sektorin ja yrittäjien 

yhteinen kotipalvelujen kumppanuusver-
kosto
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Kylätalokerho Paltanen

Kylien väeltä lakkautettiin taksikuljetuksia keskusta-
alueen päivätoimintaan kevättalvella 2014. 

Lähikumppanuuspöydässä ryhdyttiin pikaisesti suun-
nittelemaan korvaavaa toimintaa. Läntiset kylät valit-
tiin pilotiksi, koska siellä oli Kyläkumppani-hankkeen 
tiimoilta tehty asukkaille infraa- ja lähipalveluita kos-
keva kysely. Lisäksi Paltasen kylällä oli toimiva läm-
min kylätalo, Paltasen Pysäkki.
 
Kylätalokerhon järjestäjiksi valikoitui Paltasen ky-
läyhdistys ry, Kyläkumppani-hanke, Pieksämäen 
seurakunta ja Kirkkopalvelujen IkäArvokas-hanke.
 
Kesäkuussa 2014 järjestettiin asukastapaaminen, 
jossa kartoitettiin kiinnostus uudenlaiseen kerhoon. 
Samassa tilaisuudessa lyötiin lukkoon myös kerhon 
toimintaperiaatteet.
 
Paltasen kylätalokerhossa oli vuonna 2014 kaikkiaan 
85 kävijää. Keskimäärin kerhossa oli 20 henkeä/päi-
vä.  Kolmasosa kerholaisista oli miehiä. Kerhon suosio 
kasvoi loppua kohti. Viimeisellä kerralla oli  40 kävijää. 
Kerholaiset olivat Paltasen, Lahnasen, Niskamäen, 
Vanajan, Venetmäen kyliltä sekä Naarajärveltä.
 
Kylätalokerhon malli kiinnostaa myös muita kyliä. Vuo-
den 2015 aikana kerhotoiminta alkaa Haapakoskella 
ja kiinnostusta on Halkokummussa ja Vehmaskylässä. 

Kylätalokerhon kanssa yhtä aikaa käynnistyi kaupun-
gissa korttelikerho Kontiopuiston kaupunginosassa.
 
IkäArvokas-hanke koulutti kylätalo- ja kortteliker-
hojen vapaaehtoiset kerhojen vetäjät vuonna 2015. 
Vuonna 2015 vapaaehtoistyön peruskoulutus on tar-
koitus koota Pieksämäellä Seutuopiston vastuulle.

Niin kylätalokerho kuin korttelikerhotoimintakin on 
kirjattu Pieksämäen kaupungin tuoreeseen ikäihmis-
ten palvelustrategiaan.
 

Kylätalokerho

Mitä: ohjelmallinen päivä yhdessä
Kenelle: kotona asuvat työelämän ulkopuolella 
olevat henkilöt
Milloin: kerran kuukaudessa tiistaina klo 10.00-
14.00, kesätauko
Ohjelman koordinointi: ryhmän vertaisoh-
jaaja, kyläyhdistys, kyläasiamies
Ohjaajien peruskoulutus: ensin IkäArvokas-
hanke, sitten Pieksämäen Seutuopisto
Missä: Kylätalolla
Kustannukset: osallistumismaksu 10 euroa/
kerta, sisältää ohjelman, kahvit ja lounaan
Ruokapalvelun koordinointi: kyläyhdistys
Markkinointi: kyläyhdistys, kyläasiamies

Kylätalokerho käynnistyi Paltasella syksyllä 2014.

Hiekkis elämänkaarihankkeen työryhmä-
työskentely
 
Hiekkis elämänkaari-hanke on levittänyt elämän-
kaariajattelua laajasti koko Pieksämäen kaupunkia 
koskevaksi. Kevään 2014 aikana kokoontui useita 
moniammatillisia työryhmiä, joiden työn tuloksista 
on syntynyt uusia toimintamalleja, palveluja ja ke-
hittämishankkeita.
 
Kyläasiamies valittiin elämänkaarihankkeen Kylät ja 
yhteisöllisyys -työryhmän puheenjohtajaksi. Kevään 
2014 aikana työryhmä pohti millaisia toimia pitäisi teh-

dä, jotta yhteisöllisyys ja kylien palvelut kehittyisivät. 
Ryhmään kuului jäsenet Pieksämäen vanhusneuvos-
tosta, Pieksämäen Seutuopistosta, Pieksämäki Seu-
rasta ja Pieksämäen Seurakuntaopistosta.
 
Ryhmäläisten keskustelujen myötä toteutui muun 
muassa vanhustenviikon ohjelmaksi Seurakuntaopis-
ton kodinhuoltajien opiskelijoiden hyväntekeväisyys-
päivä. Kaksi opiskelijaryhmää teki kotitöitä ikäihmis-
ten kodeissa Jäppilän Syvänsissä ja Vehmaskylässä. 
Tarkoitus oli tehdä tutuksi kotiin tuotavia palveluja ja 
samalla antaa työkokemusta erityisopiskelijoille. UUTISET
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Aki Heinonen

Pieksämäellä tempaistiin 
vanhustenviikon kunni-
aksi parina päivänä työn 

merkeissä. Seurakuntaopis-
ton opiskelijat lähtivät keikoil-
le Syvänsiin ja Vehmaskylään 
siivous välineet mukanaan. Koh-
teina olivat seniori-ikäisten ko-
dit siivouksen merkeissä.

Idea työhön jalkautumises-
ta syntyi jo viime keväänä, kun 
Pieksämäen elämänkaari-hank-
keen tiimoilta istuttiin saman 
pöydän ääressä. Osanottajat ha-
lusivat konkreettista toimintaa.

Tuloksen oli siivoustempa-
us, ja se ajoitettiin tarkoituksel-
la vanhustenviikolle.

Jos riitti Vehmaskylän talois-
sa ikkunoita, niin oli niitä pese-
mässä myös useita käsipareja. Ei 
käytetty koneita, vaan puhdas-
ta tehtiin perinteisesti käsityö-
nä. Tiskivuoria ei löytynyt, sillä 
astianpesukone on nykyisin lä-
hes kaikissa kodeissa.

Seurakuntaopistossa opis-
kellaan kolmen vuoden pitui-
sella oppijaksolla nimenomaan 
erilaisia kotitöitä. Opiskelijat 
valmistuvat kodinhuoltajiksi. 
Päättötodistus antaa takeen am-
mattitaidosta.

Kodinhuoltajan ammatti ja 
koulutus ovat vähemmän tun-
nettuja ja jäävät monesti hä-

märäksi. Ammatti sekoittuu 
helposti kodinhoitajan ammat-
tikuntaan. 

Heitä oli vielä 1990-luvulla, 
mutta sittemmin ryhdyttiin kou-
luttamaan lähihoitajia.

Kodinhuoltaja on tekijä sii-
vousalalla. Sen havaitsi jo yli 
kymmenen vuotta sitten piek-
sämäkeläinen 31-vuotias Mik-
ko Sikanen. Työn keskellä hän 
havahtui siihen, ettei hänellä ole 
alan pätevyyttä, vaikka hänellä 

olikin jo LVI-asentajan ja talon-
rakentajan koulutus.

Kodinhuoltajakoulutuksen 
jälkeen Sikanen aikoo jatkaa 
opiskelua lähihoitajaksi.

Hyvin pysyi pölynimuri Si-
kasen käsissä Raimo ja Sinik-
ka Riipisen isossa talossa Veh-
maskylässä. 

Yhtä näppärästi käsitteli 
Mäntyharjusta kotoisin oleva 
Markus Hartonen ikkunalas-
taa puuhatessaan terassin ikku-
noiden kimpussa.

Senioreille hyvää 
maksutta Pieksämäellä
Opiskelijat Seura-
kuntaopistosta pii-
pahtivat siivoamas-
sa koteja Syvänsissä 
ja Vehmaskylässä.
Kodinhuoltaja on 
siivousalan ammat-
tilainen.

Siistiä tulee, kun Mikko Sikanen imuroi ja Markus Herranen pesee ikkunoita. Seurakuntaopiston opis-

kelijat jalkautuivat siivoamaan koteja vanhusviikon kunniaksi.

Aki Heinonen

Arja Reinikainen

Eläkeläinen Kaisa Nykänen 
rohkaisi luontonsa ja testasi 
Kangasniemen yhteispalvelu-
pisteen etäpalvelulaitteet.

Palveluneuvoja Anita Laiti-
nen otti yhteyden Kelan Mikkelin 
palvelupisteeseen ja testasi, että 
yhteys ja kuuluvuus ovat kunnos-
sa. Sen jälkeen hän jätti Nykäsen 
keskustelemaan tietokoneen vä-
lityksellä asioistaan päivystävän 
asiantuntijan kanssa.

– Ikinä en ole käyttänyt min-
kään sorttista tietokonetta, mut-
ta asioiminen oli yllättävän help-
poa. Ihan kuin asiakaspalvelija 
olisi ollut oikeasti pöydän toisel-
la puolella, ja asiat tulivat kerras-
ta selviksi, kiitteli Nykänen.

Yksityisyyden suoja on taattu, 
sillä laitteet Kangasniemellä si-
jaitsevat täysin äänieristetyssä 
huoneessa.

Etäpalvelulaitteet ovat olleet 

Kangasniemen yhteispalvelu-
pisteessä käytössä viime kevääs-
tä lähtien. Keskiviikkona kaikil-
la halukkailla oli mahdollisuus 
harjoitella niiden käyttöä.

Kangasniemen yhteispalve-
lupisteestä saa Kelan, TE-toi-
miston, maistraatin, oikeusavun 
ja maaseututoimen palveluja 
sekä  poliisin myöntämiä lupia.

Kelan etäpäivystys on auki 
kello 9–15 välisenä aikana. Mui-
ta palveluja saadakseen on va-
rattava aika. Yhteispalvelupis-
teessä on kaikki lomakkeet, 
joita tarvitaan valtion kanssa 
asioidessa. Esimerkiksi ajokor-
tin voi uusia pisteen kautta.

Yhteispalvelupisteessä työs-
kentelee Laitisen lisäksi palve-
luneuvoja Päivi Hokkanen. 
Heitä tuuraamaan on koulutet-
tu kaksi muuta kunnan työnte-
kijää.

Laitisen mukaan etäpalve-
luista on tullut hyvää palautet-
ta asiakkailta.

– Myös yhteispalvelupisteen 
käyttäjien määrä on koko ajan 
lisääntynyt.

Videolaitteita käytetään 
myös kunnan henkilöstön kou-
luttamisessa.

Eihän se ollut 
edes vaikeaa
Kaisa Nykänen tes-
tasi Kangasniemen 
yhteispalvelupis-
teen etäpalvelut.

Kaisa Nykänen  totesi, että etäpalvelulaitteiden käyttö on help-
poa. Häntä opasti palveluneuvoja Anita Laitinen.

Arja Reinikainen

Jos riitti Veh-
maskylän 
taloissa ikku-
noita, niin oli 
niitä pesemäs-
sä myös useita 
käsipareja.

Jaana Hänninen

Savonlinnan Casinon torniho-
tellin suunnittelukilpailun voitti 
suunnitelma nimeltään Cham-
pagne, suomeksi samppanja. 
Voittajasuunnitelman on teh-
nyt helsinkiläinen Arkkitehti-
työhuone Artto Palo Rossi Tikka 
Oy. Suunnittelutiimin vetäjä oli 
Mikki Ristola, joka on arkki-
tehtiopintojensa loppusuoralla.

– Meidän nuoret kyvyt saivat 
tilaisuuden esittää taitojaan. Me 
vanhat parrat olimme mukana 
palavereissa ja ehkä vähän oh-
jaamassa työtä, kertoo arkkiteh-
titoimiston osakas Aaro Artto.

Primehotels Oy julkisti jär-
jestämänsä kutsukilpailun tu-
loksen keskiviikkona. Tor-
nihotellin yksityiskohtainen 
suunnittelu jatkuu voittajatyön 
pohjalta. Suunnittelun edetes-
sä yhtiö aloittaa tornihotellin lo-
maosakkeitten markkinoinnin.

Tornihotellia on tarkoitus 
päästä rakentamaan syksyllä 
2015 ja sen on määrä olla val-
mis vuonna 2017.

Primehotels Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Eero Nuutinen 
kertoo, että tornihotellista ha-
luttiin iloinen, raikas ja kaunis 
taideteos. Champagnessa tämä 
hänen mielestään toteutuu. 
Voittajatyössä on myös suun-

nittelijoiden mielestä jotain ke-
peän kuplivaa, kuten samppan-
jassa. Siitä työ sai nimensäkin.

Nuoret suunnittelijat ovat ke-
ventäneet rakennuksen hahmoa 
poistamalla säännöllisestä torni-
muodosta ”palikoita”. Parveke-
aukkojen vaihtelevat muodot 
saavat tornin näyttämään erilai-
selta eri etäisyyksiltä, eri kulmis-
ta ja eri vuorokaudenaikoina.

– ”Palikoitten” poistaminen 
myös pienentää tornin mitta-
kaavaa, Ristola sanoo.

Hotellin ikkuna-aukkojen 
muoto on haettu Olavinlinnan 
muurien ampuma-aukoista. 

Kilpailun lähtökohtana oli 
suunnitella torni, jossa on kym-
menessä alimmassa kerrokses-
sa lomaosakkeita, ylhäällä kaksi 
kerrosta hotellihuoneita ja ylim-
mässä kerroksessa juhlava mai-
semaravintola. Hotellin raken-
tamisen arvioidaan maksavan 
20–25 miljoonaa euroa.

Nuoret arkkitehdit 
voittivat tornikilvan
Olavinlinnan am-
puma-aukkojen 
muotoiset ikkuna-
aukot kehystävät 
järvimaisemaa.

Parvekeaukkojen vaihtelevat 
muodot saavat tornin näyttä-
mään erilaiselta eri etäisyyksil-
tä ja eri vuorokaudenaikoina.

Puolustusvoimat tarjoutuu os-
tamaan Kouvolassa Vekaran-
järven ampumaradan melusta 
kärsivien mökkinaapurien kiin-
teistöt. Toinen vaihtoehto 23 
omistajalle on maiden vaihto 
Metsähallituksen muualla si-
jaitseviin tontteihin. 

Puolustusvoimat kertoo teh-
neensä kaiken mahdollisen 
meluhaitan pienentämiseksi. 

Vaasan hallinto-oikeuden 
määrittelemään melutasoon ei 
23 mökin osalta ole kuitenkaan 
päästy. STT

Vekaranjärven 
melusta 
tarjolla korvaus
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22.11.2012 klo 11-16 Poleenissa Pieksämäellä

Tapahtuman järjestävät  
Pieksämäen Kylät ry ja Kyläkumppani-hanke

Tule mukaan kaikille avoimeen  
infopäivään kuulemaan,  
miten maaseudulla voidaan  
tehostaa liiketoimintaa. 

Ohjelmassa klo 12-15
Kylien bisneskeissit – liiketoimintaa  •	
kylille. Kylien liiketoiminta-asiamies  
Juha Kuisma Suomen Kylätoiminta ry.

Kokemuksia uudenlaisesta maaseudun  •	
yrittäjyydestä. Nurkkalan tilan isäntä  
Esko Rissanen Hyvätuuli Highland. 

Poleenin aulassa klo 11-16
Kyliä, maaseutuyrittäjiä ja lähiruokatuotteita•	

Maaseudun ja elinkeinojen kehittäjiä •	

Infoa yrittäjyysopinnoista•	

Asian lomaan kevennystä tuo Savon Sulttaani, 
rempseä savolaisukko Heinähannu. 

PIEKSÄMÄEN KYLÄT RY
Yhteistyöllä maaseutu eläväksi

Virtaa kylille
– bisnestempaus

Vapaa pääsy – Tervetuloa!

3.5. Maaseudun uusien elinkeinojen 
kehittäminen ja olemassa olevan 
yrittäjyyden tukeminen

Elinkeinojen kehittämisen sekä uusien yritysideoi-
den rohkaisemisen tueksi järjestettiin marraskuussa 
2012 Virtaa kylille! bisnestempaus Poleenissa.
 
Mukana oli valtakunnallisen Kylien bisneskeissit 
-hankkeen kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuis-
ma, jäppiläläisen Hyvätuuli Highlandin yrittäjä Esko 
Rissanen sekä viihdyttäjänä rempseä savolaisukko 
Heinähannu.
 
Poleenin aulassa oli näytteilleasettajia aina lähiruoan 
tuottajista maaseudun eri kehittäjätahoihin. Tempa-
us oli innostava ja palaute positiivista, mutta osallis-
tujamäärä jäi valitettavan vähäiseksi.
 
Pieksämäen kaupungin elinkeinotoimi on osaltaan 
ollut vauhdittamassa maaseudun kehitystyötä esi-
merkiksi Pro Agrian ja toimintaryhmä Veej´jakajan 
hankkeiden myötä.
 
Elinkeinotoimi on järjestänyt yritysiltoja, teemapäi-
viä ja neuvontaa kaikille yrityksille sijoituspaikasta 
riippumatta.
 
Kyläkumppani-hankkeen käynnistymisen myötä 
hanke on osallistunut elinkeinotoimen kanssa yhtei-
siin markkinointitoimenpiteisiin, esimerkiksi asukas-
päiviin ja kevään 2014 Pop Up Pieksämäki yleismes-
suihin.
 

Hanke on keskustellut myös aloittaneiden yrittäjien 
kanssa yritysideoista ja ohjannut heitä yritysideoi-
den kanssa eteenpäin.

Pieksämäen kaupunki sai uuden elinkeinojohtajan 
syyskuussa 2013, tehtävään valittiin Markus Ves-
terinen. Hänen mukaantulonsa myötä Kyläkump-
pani-hankkeessa aloitettiin elinkeinotoimen kanssa 
yhteiset maaseudun yritysillat. 

Aloitustapahtuma järjestettiin Virtasalmella marras-
kuussa 2013. Yritysiltoja pidettiin yhteensä neljä: 
Virtasalmella, Peiposjärvellä, Jäppilässä ja Läntisten 
kylien yritysilta Paltasella. Tilaisuuksiin osallistui yh-
teensä 80 yrittäjää.

Kyläkumppani-hankkeen loppuvuonna 2013 käyn-
nistämät maaseudun yritysillat olivat avaus, vastaa-
via tilaisuuksia ei oltu aiemmin järjestetty.
 

Verkottumistilaisuuksille oli selkeä tarve. Illat olivat 
myös uuden elinkeinojohtajan esittäytymistilaisuuk-
sia. Yritysilloissa järjestettiin napakka osallistujaky-
sely. Esimerkiksi atk-avun tarvitsijoille on markkinoi-
tu Maatila ICT-hankkeen tarjoamia koulutuksia ja 
neuvontaa.
 

Verkottumistilaisuuksille oli selkeä tarve.
 

UUTISET
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Tanja Rihu

Pieksämäkeläinen Juk-
ka Suhonen on tuore 
yrittäjä. Oman yrityk-

sen perustamispaperit lähtivät 
pari päivää sitten eteenpäin ja 
kohta paluumuuttaja pyörittää 
sukunsa kotitilalla polttopuu-
bisnestä.

Läntisten kylien yritysillassa 
Paltasen Pysäkillä Suhonen ta-
pasi kaksi kollegaansa, joiden 
kanssa jutustellessa alkoi heti 
viritä yhteistyökuvioita.

Entisellä maaseutuyrittäjäl-
lä Esko Hotilla kun sattuu ole-
maan viereisellä kylällä tyhjänä 
kanala ja porkkanahallit, joissa 
puita voisi kuivattaa. 

Naapurissa soraliikettä luot-
saavalla Petri Hännisellä puo-
lestaan on sopivaa kalustoa pui-
den kuljettamiseen.

Kolmen maaseutuyrittäjän 
kohtaaminen kiteytti maaseu-
dun yritysillat, joita Pieksä-
mäen kaupungin elinkeinotoimi 
ja Pieksämäen Kyläkumppani-
hanke ovat vieneet talven aika-
na neljälle kylälle.

Yritysiltojen tavoitteena on 
ollut tulla tutuksi sekä muiden 
yrittäjien että elinkeinotoimen 
ihmisten kanssa.

Maaseudun yrittäjät tarvitsevat toisiaan

”Edes oman ky-
län yrittäjät ei-
vät välttämättä 
tunne toisiaan.
VUOKKO JAAKKOLA
PIEKSÄMÄEN KYLÄASIMIES

Hynttyyt yhteen: 
Yritysyhteistyö voi 
tuoda leveämpää 
leipää ja turvata 
lähipalveluita.
Yritysillat: Pieksä-
mäen elinkeinotoi-
mi jalkautui neljälle 
kylälle kyselemään 
yrittäjien tarpeita ja 
toiveita.

Kolme kyläyrittäjää, uusi, entinen ja nykyinen, tapasivat Paltasen Pysäkin yritysillassa Pieksämäellä. Jukka Suhonen aloittelee polttopuubisnestä, Esko Hotti on eläkkeelle 

siirtynyt maaseutuyrittäjä ja Petri Hänninen pyörittää soraliikettä.

Virtasalmen, 
Jäppilän, 
Peiposjärven
ja Paltasen 
tapaamiset 
tavoittivat yh-
teensä noin 70 
yrittäjää.

Tanja Rihu

– Sellainen asia tässä on sel-
vinnyt, etteivät edes oman kylän 
yrittäjät eivät välttämättä tunne 
toisiaan, kyläasiamies Vuokko 
Jaakkola kertoo.

Virtasalmen, Jäppilän, Pei-
posjärven ja Paltasen tapaami-
set tavoittivat yhteensä noin 70 
yrittäjää. 

Maaseutuyritysten toiveita 
kartoitettiin vapaiden keskus-
telujen lisäksi kyselyllä, joissa 
tärkeimmäksi tarpeeksi nousi 
yritysyhteistyön kehittäminen 
ja tukeminen.

Elinkeinoasiamies Kimmo 
Hyykoski kannustaa verkos-
toitumiseen sekä oman alan 
yritysten että eri toimialojen 
välillä.

– Kaikki yrittäjät tarvitsevat 
toisiaan, mutta erityisesti maa-
seudulla. Yhteistyö antaa voi-
mavaroja esimerkiksi laajentaa 
toimintaa oman kylän ulkopuo-
lelle, Hyykoski uskoo.

Kyläyritysten rooli on tulevai-
suudessa yhä suurempi myös lä-
hipalveluiden turvaajana, kun 

kunnat järjestelevät toimintaan-
sa uudelleen.

Esimerkiksi vanhusten kotiin 
annettavia palveluita on Pieksä-
mäelläkin siirretty palvelusete-
lien varaan, jolloin käytännön 
työstä vastaa yrittäjä ja kaupun-
ki osallistuu kuluihin.

– Kotipalveluissa on sarkaa 
monen alan yrittäjille timpu-
rista hoitajaan. Yhdessä yrit-
täjät voivat saada hoidettavak-
si suurempia kokonaisuuksia. 
Se voi olla keino säilyttää pal-
veluita maaseudulla, Hyykoski 

ja Jaakkola huomauttavat.
Pieksämäen elinkeinotoimis-

to voi toimia amorina, jos yritys 

kaipaa kumppania. Yhden luu-
kun takaa löytyy kattava tieto 
myös kylien yrityksistä ja nii-
den toimialoista, joten pariut-
tamiseen on hyvät eväät.

Verkostoitumista syntyy 
myös koulutuksissa ja kursseil-
la, joita elinkeinotoimisto rää-
tälöi yrityksille toiveiden mu-
kaan. Kevään ohjelmassa on 
muun muassa kuittikoulu.

– Tavoitteena on tukea yri-
tyksiä koko elinkaaren ajan, ei 
vain aloitushetkellä, elinkeino-
asiamies sanoo.

* Maksaessasi ostokset TUOHELLA 8.2.-14.4.2014 välisenä aikana saat ostolle jopa 60 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa tasaerissä. Tätä kutsutaan Nousukausirahoitukseksi. TUOHEN muusta käytöstä maksat korot ja kulut sopimusehtojen 

mukaisesti. TUOHI MasterCard on kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti. TUOHEN todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luotolle on 21,2 %. Laskennassa on käytetty 3 kk:n euriborkorkoa (2/2014) ja siinä on huomioitu 

kuukausittainen tilinhoitomaksu. TUOHI on jatkuva luotto, se on voimassa toistaiseksi,  ja sen myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki. Luottoraja on 1 000 - 10 000 euroa, korko on 3 kuukauden euriborkorko + 12 % 

ja tilinhoitomaksu on 5 euroa kuukaudessa, ei vuosimaksua. Nousukausirahoitus ei ole käytössä Vepsäläisen verkkokaupassa. 

Koskaan aiemmin huippudesignia ei ole ollut näin helppoa 

hankkia. Hankintoja helpottaa TUOHI MasterCard -luotto, 

jolla maksat ostoksesi tasaerissä jopa 60 kuukauden 

aikana ilman korkoja ja kuluja. Sitä kutsutaan 

Nousukausirahoitukseksi*. Lue lisää vepsalainen.com
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Yritysilloissa tiedusteltiin myös kiinnostusta yritys-
mentorointiin. Pieksämäen Yrittäjät ry:n aloitteesta 
Esedu toteutti vuonna 2014 mentorivalmennuksen, 
jonka myötä Pieksämäelle syntyi mentorifoorumi. 
Toista kymmentä yrittäjää ja yrittäjähenkistä auttaa 
yrittäjiä eteenpäin. Tämä maksuton palvelu on tar-
koitettu kaikille yrittäjille ja sitä on markkinoitu myös 
maaseudun yrittäjille.
 
Kyläkumppani-hankkeen Virtasalmen yritysillassa 
toivottiin yritysten ja julkisten palvelujen opastetau-
lua kirkonkylälle.
 
Pieksämäen elinkeinotoimi tarttui toimeen ja vuo-
den 2014 lopussa pystytettiin opastetaulut Jäppi-
län ja Virtasalmen taajamiin. Kyläläiset osallistuivat 
aktiivisesti opastetaulujen suunnitteluun. Kyläläiset 
huolehtivat myös taulujen pystytyksestä. Taulujen 
valmistuskulut maksoi Pieksämäen kaupunki.
 

Kyläasiamies kuului Pieksämäen elinkeinoryhmään. 
Ryhmässä oli edustajat Pieksämäen kaupungin elin-
keinotoimistosta, Etelä-Savon TE-toimistosta, Piek-
sämäen Yrittäjät ry:stä ja Esedusta. Vuosittain pidet-
tiin kuusi kokousta ja niissä käsiteltiin ajankohtaisia 
asioita.
 
Kyläasiamiehen näkemyksiä tiedusteltiin myös Piek-
sämäen elinkeinostrategian valmistelussa sekä kou-
lulaisten ja opiskelijoiden yrittäjyyskasvatusohjel-
maan (2014).
 
Pieksämäen 4H yhdistys toimii aktiivisesta myös 4H-
yritysten vauhdittajana. Uusista kerholaisten yrityk-
sistä on tiedotettu muun muassa hankkeen kyläkir-
jeissä.

 

Kyläkumppani-hanke toteutti marraskuussa 2013 tu-
tustumisretken Keski-Suomeen Keuruulle Jukojärven 
kylään. Ohjelmaan kuului kolme yritysesittelyä ja 
alueen laajakaistahankkeeseen tutustuminen.
 
Syksyllä 2014 tehtiin tutustumisretki valtakunnal-
liseen vuoden 2014 kylään, Iitin Vuolenkoskelle. 
Retkiohjelmassa tutustuttiin myös paikalliseen yri-
tyselämään, erityisesti kyläläisten omistama Omaky-
lä Vuolenkoski Oy tuli tutuksi.
 
Hanke toteutti myös työnantajaillan kyläyhdistyksil-
le syyskuussa 2014. Työnantajan velvollisuuksista ja 
TE-toimiston palveluista oli kertomassa TE-toimiston 
yrityspalveluista asiantuntija Hannu Häkkinen.
 

Pieksämäen mentorifoorumi 
Tukea ja kumppanuutta 

yrittäjille 
Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet 
mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden yrittäjien käyttöön. 
 

   

   

   

  

 

 
 
Mikäli kiinnostuit, ota suoraan yhteyttä mentoriin! 
 
 
Pieksämäen mentorifoorumi syntyi keväällä 2014. Taustalla on huoli yrittäjien osaamisesta ja jaksamisesta yritysten eri kehitysvaiheessa. Aloitteen mentoroinnin kehittämiseksi Pieksämäelle teki Pieksämäen Yrittäjät ry. Etelä-Savon Ammattiopisto toteutti mentorivalmennuksen. 

Mentoroinnin periaatteita 

 Perustuu luottamukseen 
 Mentori on yrittäjän 

keskustelukumppani ja 
sparraaja 

 Mentorilta saa apua 
erilaisten 
ratkaisuvaihtoehtojen 
läpikäymiseen 

 Mentorointi on 
keskustelevaa ja etenee 
yrittäjän ehdoilla 

 On maksutonta 
 Ei paperisotaa eikä turhia 

muodollisuuksia 
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Osuuskuntatoiminta kiinnostaa taas
 
Pieksämäelle perustetaan vuosittain noin 80 uutta yri-
tystä. Pääosa yrityksistä on palvelualan pienyrityksiä. 
Kyläkumppani-hankkeen aikana myös osuuskunta-
pohjainen yritystoiminta on piristynyt.
 
Kyläkumppani-hanke ja Diakin hallinnoima Yhteis-
kunnallinen yrittäjyys –hanke toteuttivat Pieksämä-
en läntisillä kylillä lähipalvelukyselyn syksyllä 2012. 
Tulosten johdosta ryhdyttiin kehittämään niin infra-
palveluita kuin kotiin tuotavia palveluitakin.

Edellä mainittujen hankkeiden myötävaikutuksella 
Pieksämäelle syntyi vuonna 2013 Lähipalveluosuus-
kunta Jeesi, joka tarjoaa muun muassa hoiva- ja 
hoitoapua, asiointiapua, koti- ja mökkipalveluita, 
lastenhoitoapua sekä pihatöitä.
 
Jäseniä Jeesissä on tällä hetkellä 14 ja he asuvat 
ympäri Pieksämäkeä ajatuksena, että tekijä löytyisi 
läheltä työn tilaajaa.

Osuuskunta Jeesi tarjoaa palveluita kaikille alueen 
asukkaille, mutta markkinointia on suunnattu erityi-
sesti maaseutualueille.
 

 
 

 

 
 

Ranchising
 
Hankkeen aikana on käynnistynyt myös Ranchising, 
maatalouden franchising-toiminnan uranuurtajatoi-
minta. Jäppiläläinen kolmen maatalousyrittäjän Hy-
vätuuli highland haluaa tehdä valtakunnallisen toi-
mintamallin kehittämästään yhteistoiminnasta. 
 
Hankkeen loppuvaiheessa yrityksellä oli kehittämis-
tuen avulla palkattuna ranchising-markkinoija.
 
Hyvätuulen esittelyvideo löytyy YouTubesta osoit-
teella: http://youtu.be/MYmIj6a1P3A

Yhteiskunnallinen yritys 
rakentaa yhteistä hyvää

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoimin-
tansa kautta yhteiskunnallisia tai ekologisia pul-
mia. 

Maaseudulla kyse voi olla esimerkiksi jonkin 
puuttuvan tai lakkautusuhan alla olevan pal-
velun turvaamisesta. Myös kestävään energi-
antuotantoon liittyvät ratkaisut voidaan lukea 
yhteiskunnallisen yrittäjyyden piiriin. 

Yhteiskunnalliset yritykset tähtäävät yhteiseen 
hyvään. Talous itsessään ei ole tärkeää – se on 
vain väline halutun päämäärän saavuttamiseksi.

On arvioitu, että Suomessa on noin 5000–
12 000 yhteiskunnallista yritystä. Joukkoon 
mahtuu mikro- ja pienyrityksiä, osuuskuntia 
sekä säätiöiden ja yhdistysten harjoittamaa lii-
ketoimintaa. Vaikka yhteiskunnallinen yrittäjyys 
on terminä melko uusi, toiminta on sisällöltään 
vanhaa ja tuttua.

Lisätietoja:
Moilanen, Hanna & Karjalainen, Jari 2014.  Yh-
teistoiminnasta ratkaisuja – Etelä-Savon yhteis-
kunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. 
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C 
Katsauksia ja aineistoja 34. Helsinki: Diakonia-
ammattikorkeakoulu

Julkaisu on ladattavissa myös verkosta osoit-
teesta:  www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/c-sar-
jajulkaisut/

Uuteen päivään. On taas kyläsuunnitelmapäivä 
kylätalolla, hienoa! Pieksämäen kylät kehittyvät!

- 12.11.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Kyläläisten osuuskauppa
 
Siikamäen Suoramyynti Osuuskunta on puolestaan 
Siikamäen-Peiposjärven kyläläisten suuri yhteispon-
nistus.

Osuuskunta perustettiin syksyllä 2014 ja se jatkaa 
pitkään Suoramyyntiä pyörittäneen Villasen perheen 
työtä. Valmistelua tehtiin kaksi, kolme vuotta ennen 
kuin yrittäjävaihdos oli mahdollista.
 
Kyläläisten osuuskaupassa on jäseniä reilut 100 ja 
jäsenosuuksia on lunastettu reilu 150. Suuri osa jä-
senistä on paikallisia, mutta kiinnostusta uudenlai-
sesta kyläkaupasta on pitkin Suomea.
 
Yritys ei ottanut käynnistysvaiheessa lainaa, vaan 
kaikki alkuinvestoinnit tehtiin jäsenten osuusmaksu-
jen turvin. Jäsenyys maksoi 500 euroa.
 
Siikamäen Suoramyynillä oli vuoden lopussa jo kym-
meniä tuottajasopimuksia, suuri osa paikallisia teki-
jöitä.
 
Esedun Naseva –nuorten ammattilaisten valmennus-
hanke on auttanut vahvasti myös maaseudun yrityk-
siä, esimerkiksi osuuskunta Siikamäen Suoramyynti 
on saanut apua käynnistysvaiheeseensa nuorista 
työntekijöistä.
 

 
 
 

Yhteistyössä on voimaa. Pieksämäen kylät ry:n 
hallitus on todella, todella, todella tärkeä keskus-
telufoorumi.

- 13.02.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Päivä täyttyy lähidemokratian uusista tuulista. 
Pieksämäen kylät kehittyvät.

- 19.02.2014  Kyläasiamies Vuokko 

Paltasen kylätalon palvelupäivät
 
Läntisten kylien lähipalvelukyselyssä tuli ilmi, että 
kyläläiset toivovat monenlaisia lähipalveluja, ei pel-
kästään kotiin tuotavia.
 
Toiveisiin vastattiin syksyllä 2014 ja Paltasen kyläta-
lolla käynnistettiin palvelupäivät.
 
Syksyn aikana Paltasella ovat pitäneet palvelupäiviä 
Eveliina Heinonen Parturi-Kampaamo Punaparrasta, 
hieroja Jari Hynninen JariPekan Hieronnasta sekä  
jalkojenhoitaja Anu Rajasuo.
 
Osuuskunta Jeesi on tehnyt kotityöpalveluita alueen 
asukkaille.

Palvelupäivä - Näin se toimii

Yrittäjä vuokraa kyläyhdistykseltä työskentelyti-
lan tuntiveloituksella.
 
Asiakkaat varaavat palveluajan suoraan yrittä-
jältä. Yrittäjä tulee paikalle, mikäli varauksia on 
vähintään kolme samalle päivälle.

Palvelupäivien markkinoinnista huolehtii kyläyh-
distys. Tietoa on levitetään kylän verkkosivulla, 
Facebookissa, ilmoitustauluilla sekä naapuriky-
lille sähköpostilistojen välityksellä.
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Siikamäki Suoramyynti Osuuskunta piti avajaiset 
syksyllä 2014. Kuvassa Peter Hartwig ja Jussi 
Hentunen.
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Kylätoiminnan tehtäväjako Pieksämäellä
 
Pieksämäen kylät ry: maaseutualueiden, Pieksämäen 
kaupungin ja keskustan toimintojen välinen koordi-
nointi, edunvalvonta ja kyläyhteistyön kehittäminen.

Jäppilä, Virtasalmi ja Läntiset kylät: oman alu-
eensa koordinointi, mahdollisia palvelualueita 
Paikallisyhdistykset, seurat ja toimikunnat: paikalli-
nen pöhinä.

Pieksämäen kylät ry:n Kyläkumppani-hanke on vauh-
dittanut toimia oheisen tehtäväjaon mukaisesti. Se 
on myös vahvistanut Pieksämäen kylät ry:n roolia.
 
Virtasalmi-yhdistys esitti vuonna 2014 Pieksämäen 
vuoden kyläksi omalta alueeltaan Hällinmäen kylää. 
Esitys on yksi konkreettinen toimi siitä, että uusi 
koko pitäjän kokoinen kyläyhdistys on koko alueen 
yhteinen toimija.

Ylh. Pieksämäellä on yli 30 kylää  ja 19.000 asukasta.

 

Pieksämäen kylät ry valitsee vuosittain Pieksämäen 
vuoden kylän. Hankkeen aikana vuoden 2012 kylä 
oli Halkokumpu ja Porsaskoski vuonna 2013.

Kylätoiminnan organisoituminen

• Katto-organisaatio Pieksämäen kylät ry, pe-
rustettu 2011

• Virtasalmen kokoinen kyläyhdistys Virtasal-
mi-yhdistys ry, perustettu 2011

• Jäppilän kokoinen kyläyhdistys Jäppilän ky-
lät ry, perustettu 2014

• Kolmisenkymmentä paikallista kyläyhdistys-
tä , seuraa tai toimikuntaa

• Läntisten kylien organisoituminen on kes-
ken

3.6. Kylien yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Pieksämäen kylät ry:n rooli kasvanut
 
Kyläkumppani-hankkeen aikana Pieksämäen kylien 
toimintaa ja merkitystä on tuotu hyvin monella tapaa 
esille. Tässä imagon kirkastamisessa Pieksämäen 
kylät ry:n rooli on ollut erittäin tärkeä. Se on myös 
verkottanut kylien toimijoita keskenään. 
 
Vasta muutaman vuoden ikäinen Pieksämäen kylät 
ry on jo tunnettu toimija ja se otetaan monissa ver-
kostoissa vakavasti. Kyläasiamiehen työpanos on ol-
lut tässäkin työssä hyvin keskeinen.
 
Järvi-Suomen kylät ry
 
Pieksämäen kylät ry on Järvi-Suomen kylät ry:n 
jäsen. Myös osa pienemmistä kyläyhdistyksistä on 
maakunnallisen kyläyhdistyksen jäsen.
 
Jäskyn hankkeen ja Pieksämäen kylien hyväksi teh-
tyjä töitä on ollut muun muassa houkutella kyläkou-
luja mukaan Lasten Maaseutuparlamenttiin.
 
Jäsky teki vahvasti töitä myös kyläkoulujen säilymi-
sen puolesta. Se otti vahvasti kantaa Pieksämäen 
kaupungin toimintaryhmä Veej´jakajan kuntarahoi-
tukseen alkavalle ohjelmakaudelle.
 
Jäsky on ollut myös tärkeä toimija verkostoitumisen 
edistämisessä maakunnallisissa ja valtakunnallisissa 
asioissa.
              
Pieksämäen kyläyhdistysten organisoitu-
minen
 
Väen vähentyessä ja ikääntyessä myös aktiivinen 
kylätoimijaverkosto harvenee. Pieksämäelläkin on 
hyvin pieniä kyliä, missä ei ole juuri mitään yhteistä 
toimintaa.
 
Tähän haasteeseen Pieksämäellä on vastattu hank-
keen avulla perustamalla isompia kyläyhdistyksiä. 
Tuorein esimerkki on Jäppilän kylät ry, joka perus-
tettiin loppukesällä 2014.
 
Yhdistyksen tarkoitus on toimia koko entisen kunnan 
alueella kaikkien kylien kokoavana voimana. Sillä on 
myös vahva rooli paikallisten toimijoiden verkottaja-
na ja lähipalvelujen kehittäjänä.
 
Esimerkiksi Vanajalla Vanajan Vauhti ry:n ja Vanajan 
maa- ja kotitalousseuran on tarkoitus järjestää kylä-
talon omistus ja kylän toiminta yhdelle yhdistykselle. 
Samansuuntaisia suunnitelmia on myös Halkokum-
mussa.

Hällinmäki, 
Pieksämäen vuoden kylä 2014

• Sijaitsee Virtasalmella Juvalle vievän tien 
tuntumassa. 

• Kylällä on kaksi kokoontumispaikkaa: kesä-
käytössä oleva Nuorisoseurantalo ja talvi-
asuttava Eräkartano

• Kyläläisten ylläpitämä latuverkosto
• Kalastuskunnalla laavu Kirkkosaaressa
• Eräkartanon Naisten ilta on jokasyksyinen 

kylän naisten järjestämä tapahtuma
• Virtasalmen kesäteatteri toimii Hällinmäes-

sä
• Hällinmäen metsästäjät ry:llä Eräkartanon 

lisäksi nylkyvaja ja nuotiopaikka
• Moottoriurheilukeskus Motopark on Hällin-

mäen eteläreunalla
• Yritystoimintaa: Tarukiven kotieläinpiha
• Kyläkirja Hällinmäki-Ankele valmistui vuon-

na 2000
• Asukkaita: reilut 130 vakituista asukasta

Ylh.  Jäppilän kokoisen kyläyhdistyksen perusta-
miskokouksessa tehtiin aaltoja.
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Suuri kyläkysely syksyllä 2013
 
Pieksämäen kylät ry ja Kyläkumppani-hanke toteut-
tivat suuren kyläkyselyn syksyllä 2013.
 
Tavoitteena oli kerätä asukkaiden näke-
myksiä kylien kehittämisen ykkösasioissa. 
Vastauksia tuli 185 kappaletta ja erityisesti nuorten 
vastaajien osuus oli merkittävä.
 
Kyselyssä nousi vahvasi esiin Pieksämäen lähidemo-
kratian heikko tilanne sekä kylien lähipalvelut.
 
 

 
 

Kyläkysely antoi suuntaviivat Kyläkumppani-hank-
keen jatkoajan toimille vuonna 2014.
 

Kylätanssit Jäppilässä
 
Kylien väen tutustuminen toisiinsa toteutui myös 
tanssimalla. Pieksämäen kylät ry järjesti elokuussa 
2014 kylätanssit Jäppilässä Salmen lavalla. Virtasal-
mi-yhdistys järjesti tansseihin bussikuljetuksen.
 

Kylien erikoistuminen lisännyt yhteistyötä
 
Lähipalvelutyön kehittämisen myötä kylien yhteis-
työ on vauhdittunut. Läntisten kylien ainut ympäri 
vuoden lämpimänä pidettävästä Paltasen Pysäkistä 
on tullut alueen harrastustoiminnan keskus varsinkin 
talvisaikaan.
 
Pieni Vanajan kylä tunnetaan puolestaan näytelmä-
harrastuksesta ja kuorotoiminnasta. Ryhmissä käy 
harrastajia myös lähikylistä. Samanlainen tilanne on 
Halkokummun Kumputalon harrasteryhmissä. Kau-
pungin rajan pinnassa yhteistyö ulottuu myös naa-
purikunnan puolelle.

 

Vanajan näytelmäpiirissä on erikoistuttu sketseihin.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

• 53% lähipalvelut
• 46% liikenneyhteyksien ylläpitäminen
• 34% yhteistoiminnan lisääminen
• 34% järvien ja luonnon tila
• 34% harrastemahdollisuudet
• 23% kylien oma toiminta
• 23% maisemien siisteys
• 23% yritys- ja elinkeinotoiminta
• 15% asukkaiden turvallisuus
• 6,5% viestintä ja tiedottaminen

(Kyläkumppani-hankkeen Suuri kyläkysely 
2013, vastauksia yhteensä 185 kappaletta)

Puuhapäivistä pienteurastamoiden etsintään, 
toimiviin verkkoyhteyksiin ja lähipalveluihin. Ihan 
normipäivä kyläasiamiehellä. 
Pieksämäen kylät kehittyvät!

- 12.02.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Kylätapahtumia on markkinoitu sosiaalisen median 
ja verkkosivujen myötä paremmin ja se on osaltaan 
lisännyt kylien välistä yhteistyötä ja kanssakäymistä.
 
Suuret kylätapahtumat vetävät väkeä myös kau-
pungin ulkopuolelta. Siikamäki-Peiposjärven Nos-
talgiailtamat on yksi suurimmista Pieksämäen ky-
lätapahtumista. Myös kesäteatterit vetävät väkeä 
Halkokumpuun, Hällinmäkeen, Jäppilään ja Parta-
harjulle.
 
Pieksämäen Tapahtumaverkko ry ja Kyläkumppani-
hanke ovat olleet tiiviisti yhteistyössä. Hanke on ollut 
tiedonvälittäjänä kylätapahtumien ja Tapahtumaver-
kon välilllä.

Vähänkö kyläasiamies on iloinen: Pieksämäen 
päivitettyyn Ikäihmisten strategiaan on kirjat-
tu upouudet yhdessä kehitetyt toiminnot, siis 
kortteli- ja kylätalokerhot sekä ajatus siitä, että 
kylätaloja käytettäisiin palvelupisteinä myös 
julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannossa. 
Hermanni ja Miina -strategiapapru tänään 
kaupunginhallituksessa. Näin Pieksämäen kylät 
kehittyvät!

- 23.09.2014 Kyläasiamies Vuokko

3.6. KYLIEN YHTEISTYÖN JA VERKOTTUMISEN EDISTÄMINEN 3.6. KYLIEN YHTEISTYÖN JA VERKOTTUMISEN EDISTÄMINEN

Ylh. Siikamäki-Peiposjärven Nostalgiailtamissa syödään lettu poikineen.
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Hanke on tiedottanut toimistaan:

• kirjeitse
• sähköpostilla
• kyläkirjeissä
• verkkosivuilla
• Facebookissa
• lehdistötiedotteilla ja lehdistötilaisuuksissa
• kylätapahtumissa ja muissa tapahtumissa
• verkostopalavereissa
• kyläkokouksissa
• kaupungin johtoryhmässä ja poliittisten päättäji-

en tapaamisissa sekä elinkeinoryhmässä
 
Hankkeen loppuraportista pidetään lehdistötilaisuus 
8.1.2015.
 
Hankkeesta ja Pieksämäen kylien toimista on hanke-
aikana tehty satakunta lehtijuttua.
 
Pieksämäen kylät ry:n hallitusta pidettiin ajan tasalla 
koko ajan hankkeen etenemisestä. Hankkeen neu-
vonantajina toimivat puheenjohtajisto ja sihteeri.
Pieksämäen kylät ry: hallituksen kokouksia oli hank-
keen aikana yhteensä 27 kappaletta (2012:11, 
2013:6 ja 2014:10 kokousta). Ohjausryhmän koko-
uksia pidettiin viisi, viimeinen 8.1.2015.
 

Hanketta on esitelty Kiihtelysvaaran kylätoimijoille 
syksyn 2014 Pieksämäen vierailulla. Lisäksi hank-
keesta on kerrottu valtakunnallisessa maaseututut-
kijoiden tapaamisessa Pieksämäen Partaharjulla syk-
syllä 2014.
 
Hanke on ollut ohjaus- ja ryhmätyössä useiden toi-
mijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö on edesauttanut 
myös hankkeen tiedotustehtävää.
 
Media on toivonut tasaiseen tahtiin Kyläkumppani-
hankkeen projektipäälliköltä juttuvinkkejä ja niitä on 
annettu.

UUTISET
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Aki Heinonen

Maaseutukunnissa ol-

laan yleisesti huolis-

saan julkisten pal-

velujen säilymisestä lähellä 

asukkaita. Monessa suhtees-

sa asemat on jo menetetty, sil-

lä useat valtion palvelut kuten 

esimerkiksi poliisi, verotoimis-

to ja työvoimatoimistot ovat siir-

tyneet kauaksi kuntien kanta-

asukkaista.
Sivukylillä muutos palvelujen 

osalta on tuttua, sillä aikanaan 

niiden asukkaat taistelivat kou-

lujen ja kauppojen puolesta. Mi-

kään ei auttanut. Palvelut hävi-

sivät, ja nyt on taistelu siirtynyt 

kirkonkyliin.

Uhkat ovat todellisia ja esimer-

kiksi Pieksämäellä ollaan voimia 

yhdistämässä yhteisen hyvän 

eteen. Virtasalmelle perustettiin 

jo parisen vuotta sitten koko pi-

täjää kattava oma yhdistys.

Sen puitteissa on pidetty 

meteliä terveysaseman puoles-

ta. Parhaillaan virtasalmelaiset 

neuvottelevat entisen kunnan-

talon siirtymisestä yhdistyksen 

hallintaan. 
Jäppilä seuraa Virtasalmea. 

Pitäjässä on kahdeksan kyläyh-

distystä, jotka ovat toimineet 

vaihtelevalla innokkuudella. 

Joka tapauksessa niiden toi-

minta on perinteistä kymme-

nien vuosien takaa.

Jäppilässä on huomattu, 

etteivät pienet kyläyhdistykset 

ole riittävän voimakkaita aja-

maan yhteisiä asioita. Puoles-

tapuhujaksi etupäässä kanta-

kaupungin suuntaan tarvitaan 

nykyistä voimakkaampi liittymä.

Jäppilän Kyläkokouksessa ei ky-

läasiamies Vuokko Jaakkolan 

tarvinnut kuin väläyttää kylien 

mahdollisuutta yhdistää voi-

mansa, kun kokousväki oli sii-

hen valmis. Maaperä oli otolli-

nen, sillä monella kylällä asia on 

ollut yhdistysaktiivien mielessä 

jo pitkään.

Uutta voimaa Pieksämäen pitäjiin

”Tehokkaasti 
toimivat yh-
distykset pitä-
jillä tarvitsevat 
myös kokoon-
tumistilat.
VUOKKO JAAKKOLA

PIEKSÄMÄEN KYLÄASIAMIES

Yhteinen huoli: 

Taistelu kunta-
palveluista on 
siirtynyt kyliltä 
sivutaajamiin.

Suunnitelmissa: 

Koko Jäppilän kat-

tavan yhdistyksen 

perustaminen.

Jäppilän kyläkokouksen kahvipöytää kattavat Silja Taavitsainen, Mirjam Nissinen ja Kaija Makkonen.

Kyläyhdistyksien puheenjoh-

tajat Risto Penttinen Ruuhi-

lammelta, Veikko Vauhkonen 

Syvänsiltä, Anja Airaksinen 

Tihusniemeltä ja Asko Siika-

nen Kotamäestä lämpenivät 

nopeasti ajatukselle perustaa 

yhteinen yhdistys Jäppilään.

Aki Heinonen

Yhteisen, koko Jäppilän kat-

tavan yhdistyksen perustami-

nen tapahtuu huhtikuussa en-

nen pääsiäistä. Yhdistykseen 

kaavaillaan edustus jokaiselta 

kylältä.

Uuteen entistä laajapohjai-

sempaan yhdistykseen usko-

taan. Kyläkokouksessa mentiin 

ajatuksissa jopa niin pitkälle, 

että yhdistyksen puitteissa voi-

taisiin toteuttaa lähidemokra-

tiaa. Ajatuksen toteuttamisek-

si ja päätösvallan takaamiseksi 

tarvittaisiin myös oma määrä-

raha.

Ajatuksissa on myös, että enti-

nen kunnantalo ja nykyinen Jäp-

pilä-talo saataisiin yhdistykselle. 

Omia kokoontumistiloja eli ky-

lätaloja ei Jäppilässä ole yhdel-

läkään yhdistyksellä.

Sen sijaan entisen Pieksä-

mäen maalaiskunnan alueelta 

niitä löytyy muun muassa Haa-

pakoskelta, Halkokummusta ja 

Paltaselta. 
– Kylillä yhdistykset toimi-

vat erittäin aktiivisesti. Entisen 

maalaiskunnan alueella tuskin 

onkaan tarvetta perustaa yh-

teistä yhdistystä. Etenkin, kun 

kyläläiset ovat jo nyt lähellä 

vuoden 2012 alusta perustet-

tua Pieksämäen Kylät -yhdis-

tystä, sanoo Vuokko Jaakkola.

Kantakaupungista hän on 

sitä mieltä, että kaupunkikult-

tuurin kehittämisestä voisi ai-

van hyvin huolehtia keskustan 

kehittämisyhdistys Pieksä ry. 

Naarajärvelle sopii oma 

kyläyhdistys.

Keskustanuorten Etelä-Savon 

piiri vastustaa valtiovarainmi-

nisteriön virkamiesten teke-

mää ehdotusta työmatkaku-

luvähennysten asteittaisesta 

puolittamisesta.
Etelä-Savon Keskustanuoret 

ihmettelevät ehdotusta, jon-

ka voidaan katsoa merkittäväl-

lä tavalla vaikuttavan etenkin 

haja-asutusalueilla asuvien ih-

misten työllistymiseen ja työs-

säkäyntiin.
Keskustanuorten Etelä-Sa-

von piiri muistuttaa, että maa-

kunnassa välimatkat ovat pit-

kät, työmarkkinat hajallaan ja 

suuri osa maakunnan asukkais-

ta asuu toimivan julkisen lii-

kenteen ulkopuolella.

Piirin mukaan vaarana on, 

Keskustanuoret:
Työmatkojen
kuluvähennyksiä
ei tule pienentää

Keskustan puoluehallitus ni-

mesi torstaina puolueen loput 

ehdokkaat EU-vaaleihin.

Ehdolle nimettiin EU-ko-

Rehn on nyt
virallisesti
eurovaali-
ehdokas

mission varapuheenjohta-

ja Olli Rehn ja kajaanilainen 

opiskelija, portsari Ilmari Po-

kela. Keskusta on nyt nimen-

nyt kaikki 20 eurovaaliehdo-

kastaan. Listalla ovat Rehnin ja 

Pokelan lisäksi muun muassa 

puolueen nykyiset mepit An-

neli Jäätteenmäki ja Han-

nu Takkula, kansanedustajat 

Antti Kaikkonen, Elsi Ka-

tainen ja Mirja Vehkaperä 

sekä puolueen kunniapuheen-

johtaja Paavo Väyrynen.

EU-vaalit käydään Suomes-

sa sunnuntaina 25. toukokuu-

ta. STT

että haja-asutusalueiden elin-

voima hiipuu entisestään, kun 

työmatkakuluista voi vähen-

tää enää murto-osan ja töi-

hin kulkeminen ei ole enää 

 kannattavaa. 
Etelä-Savon Keskustanuo-

ret vaatii, että työmatkakulu-

vähennyksiä ei tultaisi asteit-

tain puolittamaan, vaan ne 

tullaan säilyttämään entisel-

lä tasolla.

Maaningan kunta yhdistyy 

Kuopion kaupunkiin ensi vuo-

den alussa. Valtioneuvosto hy-

väksyi kuntaliitoksen torstaina.

Päätös perustuu yhdistymis-

sopimukseen, jonka molempi-

en kuntien valtuustot hyväksyi-

vät marraskuussa 2012.

Uudessa Kuopion kaupun-

gissa on yhdistymisen jälkeen 

108 962 asukasta. 
Kuopion kaupunki kuuluu 

valtion alue- ja paikallishallin-

non sekä EU:n aluejaossa lii-

toksen jälkeen entisiin aluei-

siin. STT

Maaninka
sulautuu
Kuopioon

www.lahetystorit.fi
pe–la

 14.–15.3.

Mikkeli

Savilahdenkatu 14

(015) 213 322

Pirttiniemenkatu 8

(015) 212 320

Pieksämäki 

Savontie 1

(015) 488 207-50
%kaikki

MYLLÄKKÄ

Pienten keskusten kehittämistyö, Pike

Pieksämäen Kyläkumppani-hanke on otettu vuon-
na 2014 osaksi Etelä-Savon maakunnallista pienten 
kuntakeskusten (Pike) kehittämistoimintaa.
 
Kyläkumppani-hanke kutsuttiin Elävät kaupunkikes-
kustat ry:n Pike seminaariin Lieksaan talvella 2014. 
Pike-asia on ollut esillä myös useissa paikallisissa, 
maakunnallisissa ja valtakunnallisissa työkokouksis-
sa pitkin vuotta.
 
Maakunnallinen Pike työpaja pidettiin marraskuus-
sa Pieksämäellä ja siellä Pieksämäen lähtökohdat ja 
suunnitelmat entisten kirkonkylien ja elävien kylien 
palvelualueiden kehitystyöhön koettiin erinomaisina.
 
Pieksämäen Pike kohteeksi otettiin Jäppilän ja Virta-
salmen kirkonkylät. Naarajärvi on kaupungin strate-
gista kaava-aluetta ja sikäli se jäi tarkastelun ulko-
puolelle.
 
Pieksämäen Pike tilanteesta tehtiin arviointi-
työ loppuvuodesta 2014. Arvioitsijana oli alue-
suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Sa-
von maakuntaliitosta. Samanlainen arviointi 
tehtiin Etelä-Savossa kaikissa 16 Pike kohteessa. 
Aluesuunnittelujohtaja teki myös yhteenvedon arvi-
ointihaastatteluista.
 
Aineistoa löytyy osoitteesta www.esavo.fi/pike
 
Varsinainen Pieksämäen Pike arviointi tehtiin Jäppi-
lästä. Arvio löytyy loppuraportin kohdasta 10, liitteet.

 

Yleinen verkottuminen

Kylien välistä yhteistyötä lisäsivät myös hankkeen 
järjestämät teemaillat, esimerkiksi kyläturvallisuus-
ilta kokosi Virtasalmelle osallistujia myös naapuriky-
liltä.
 
Hankkeen tietoliikenteen ja liikenteen teemaillat oli 
puolestaan kohdennettu koko kaupungin alueen 
asukkaille ja toimijoille.
 
Montolan lakkautetun kyläkoulun ostosuunni-
telmien yhteydessä Kyläkumppani-hanke kutsui 
Montolan kyläpalaveriin Halkokummun kylätalon 
edustajia. Tilaisuudessa kerrottiin Kumputalon os-
toprosessista ja ylläpitokulujen hoidosta. Tapaami-
nen johti kyläläisten tutumiseen ja vastavierailuihin. 
Tässä on hyvä yksittäinen esimerkki hankkeen avulla 
vauhditetusta kylien verkottumisesta.
 
Kyläkumppani-hanke on ollut kaikkien kylien mer-
keissä esillä Varkaudessa Savon Sampo –messuilla 
ja Pop UP Pieksämäki –messuilla, sekä kaupungin 
Poleenissa pidetyssä Asumispäivässä ja useissa se-
sonkitapahtumissa kaupunkikeskustassa ja kylillä.
 
Hanke järjesti Pieksämäen kauppatorille kesäajaksi 
vuosille 2013 ja 2014 myyntipaikan kaikkien kylien 
yhteiseen käyttöön.
 
Hanke osallistui myös Pieksämäelle laadittavaan 
keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan valmis-
teluun.

Tänään ON hyvä päivä. 
Alanko toistaa jo itseäni kun sanon, että Pieksä-
mäen kylät kehittyvät!

Pysykää kanavilla.
- 17.10.2014 Kyläasiamies Vuokko 

Aikas hieno päivä kyläasiamiehellä tänään. Taas! 
Välissä ehti vähän liukastelemaankin kaupungin-
talon käytävillä villasukissa (työn selkeitä bonuk-
sia). 

Pieksämäen kylät kehittyvät. Stay tuned.
- 19.01.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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TÄNÄÄN

RUUSUN TAITAN

”Viel on sulla leikin aika, ai-
ka armas lapsuuden, lois-
taa sulle taivaan tähdet, siin-
tää saaret satujen.” Rakkaat 
7-v.synttärionnittelut meidän 
ihanalle Sylville huomisen 
juhlapäiväsi johdosta!

Ruusun taitan -palstalle tu-
levat tervehdykset on toimi-
tettava Pieksämäen Lehden 
asiakaspalveluun (Keskuska-
tu 15) viimeistään lehden il-
mestymistä edeltävinä päivi-
nä eli tiistaina ja torstaina klo 
13:een mennessä.

Maanantain lehteen aineis-
to on toimitetava kuitenkin jo 
perjantaina klo 10:een men-
nessä.

Aineiston voi lähettää myös 
sähköpostilla os. asiakaspalve-
lu@pieksamaenlehti.fi

3R Service 
Oy voitti 
kilpailutuksen
VANHOJEN veturitalli-
en korjaushankkeen purku-
urakka meni kuopiolaiselle 
3R Service Oy:lle. Kaupun-
ginhallitus valitsi urakoitsi-
jaksi halvimman tarjouksen. 
Kilpailutuksen oli hoitanut 
IS-Hankinta Oy.

3R Service Oy:n tarjous oli 
256 000 euroa ja kalleimman 
tarjouksen jättäneen urakka-
hinta 736 800 euroa.

Veturitallihankkeen suun-
nittelu on jo teknisten järjes-
telmien osalta melko pitkällä. 
Tiiliseinien puhdistusurakka 
on jo käynnistynyt, ja työs-
tä vastaa Jyväskylän Sooda-
puhdistus Oy. Urakan hinta 
on noin 91 700 euroa

Myös pilaantuneiden mai-
den puhdistusurakka alkaa 
kohteessa lähipäivinä. Noin 
176 000 euroa maksavan ura-
kan hoitaa Martti Karjalainen 
Oy Pieksämäeltä.

Purku-urakka on vaatinut 
rakennuslupakäsittelyn, ja 
lausunnot on saatu Etelä-Sa-
von Ely-keskukselta ja Mu-
seovirastolta.

Veturitallien kunnostus-
hanke on osa kaupunginval-
tuuston hyväksymää inves-
tointiohjelmaa, ja siihen on 
varattu yhteensä kuusi mil-
joonaa euroa. Kustannukset 
jakautuvat kolmelle vuodel-
le. Sekä tälle että ensi vuo-
delle on varattu 2,5 mijoonaa 
euroa ja vuodelle 2015 mil-
joona euroa.

Kaupunki on saanut hank-
keeseen Etelä-Savon Ely-kes-
kukselta 1,4 miljoonan euron 
avustuksen.

Yritysilta onnistui yli odotusten
Virtasalmella keskusteltiin illalla lähes kymmeneen
Jaana Virtanen

– VIRTASALMEN yritysilta 
oli erittäin hyvä, harvinaisen 
onnistunut tilaisuus, arvioi 
Virtasalmen Viljatuote Oy:n 
yrittäjä Petri Karjalainen 
Virtasalmelta.

Yrittäjät oli kutsuttu pai-
kalle henkilökohtaisella pu-
helinsoitolla, ja se vaikutti-
kin niin, että suuri osa alu-
een yrittäjistä otti kutsun 
vastaan. Paikalla oli noin 35 
ihmistä, jotka edustivat yli 
kahtakymmmentä yritystä. 

– Virtasalmelta löytyy liki 
kuusikymmentä maaseudun 
yrittäjää, mikä määrä saat-
taa tuntua yllättävänkin suu-
relta, Petri Karjalainen muis-
tuttaa.

Illan järjestivät torstaina 
viime viikon torstaina kau-
pungin elinkeinotoimi ja 
Pieksämäen kylät ry:n Kylä-
kumppani-hanke. 

Elinkeinotoimesta oli-
vat paikalla elinkeinojohtaja 
Markus Vesterinen ja elin-
keinoasiamies Kimmo Hyy-
koski sekä Kyläkumppa-
ni-hankkeesta kyläasiamies 
Saara Patokoski sekä Piek-
sämäen kylät ry:n edustajia.

VAIKKA Virtasalmi on pie-
ni paikka, jossa kaikki tun-
tevat tai ainakin tietävät toi-
sensa, oli mukana myös joi-
takin uusia kasvoja. Järjes-
täjillä ei ollut tietoa siitä, et-
tä virtasalmelaisetkaan eivät 

välttämättä tunne toisiaan, 
joten esittelykierros tuli teh-
tyä vasta tilaisuuden loppu-
puolella.

– Suuri osa yrittäjistä oli 
Virtasalmelta. Joitakin oli 
lähialueilta.

Illan aikana keskusteltiin 
vilkkaasti ja aika lensi – kel-
lo oli jo melkein 22, ennen 
kuin tilaisuus maltettiin lo-
pettaa. 

Keskustelua sähköisti Pet-
ri Karjalaisen sohaisu maa-
seutuyritysten puolesta. Hän 
heitti ilmaan epäilyn, et-
tä Pieksämäen elinkeinotoi-
mi ei olisi vahvasti innostu-
nut maaseudulla toimivista 
yrityksistä tai maatalousyri-
tyksistä.

– Hyvät maaseudulla toi-
mivat pienet ja keskisuuret 
yritykset ovat yleensä kas-

vaneet maatalousyrityksistä, 
hän muistuttaa.

YRITYSILLASSA keskus-
teltiin muun muassa paikka-
kunnan yritysten näkyvyy-
den lisäämisestä. Sitä edis-
täisi kivisillan levähdyspai-
kalle pystytettävä info-taulu.

– Mietittäväksi tuli, oli-
siko se luettelo yrityksistä 
vai karttaversio, jossa olisi 
numerointi ja vieressä teks-
ti, Markus Vesterinen kuvaa 
keskustelun kulkua.

Infotaulun avulla lisääntyi-
si tieto Virtasalmella toimi-
vista yrityksistä yleensäkin ja 
etenkin kesäasukkaiden tuli-
si saada tietoa paikkakunnal-
la saatavana olevista palve-
luista. Virtasalmen väkimää-
rä tuplaantuu kesäaikana.

– Tarpeen olisivat myös 

yritysten viitat tievarressa 
kertomassa, että täällähän on 
elämää. Virtasalmella toimii 
monta myymälää kotipihas-
sa. Niitä ei löydä ilman vii-
toitusta, sanoo yrittäjä Juk-
ka Ruotsalainen.

Elinkeinotoimi ja Kylä-
kumppani-hanke selvittävät 
tarvittavien infotaulujen ja 
kylttien pystytystä koko kau-
pungissa.

– Tilaisuus oli hyvä aloi-
tus ja se sai porukan innos-
tumaan. Jatkotoimia kuiten-
kin tarvitaan, Jukka Ruotsa-
lainen painottaa.

KYLÄASIAMIES Saara Pa-
tokoski vakuuttaa, että kehit-
täminen ei jää tuohon, sillä 
yrittäjille tehtiin kysely, jon-
ka pohjalta toiminta jatkuu.

– Esedulla on yrittäjien 

kanssa mentorointikoulu-
tus, johon oli Virtasalmelta 
halukkaita mentoreiksi vii-
si yrittäjää ja mentoroitavik-
si neljä. Esedu tarjoaa myös 
markkinoinnin, myynnin ja 
tietotekniikan koulutusta. 
Niitä kohtaan ilmaistiin ky-
selyssä mielenkiintoa.

Yritykset ovat erittäin 
kiinnostuneita yhteistyöstä 
lähiyritysten ja paikallisten 
yritysten kesken.

– Tätä viedään eteenpäin 
ja ruvetaan nyt suunnittele-
maan. 

Yritysillat jatkuvat ensi 
vuoden puolella. Ensimmäi-
nen yritysilta on Peiposjär-
vellä tammikuussa ja Jäppi-
lässä seuraavaksi.

– Läntiset kylät ovat iso 
alue. Ehkä aluetta pitäisi ja-
kaa, Saara Patokoski lisää.

Yritysillasta Virtasalmella kertovat yrittäjä Petri Karjalainen, kyläasiamies Saara Patokoski, elinkeinojohtaja Markus Vesterinen ja yrittäjä Jukka 
Ruotsalainen.

Virtasalmelta löytyi oma pala maata
PIENKONEKORJAAMOA 
Virtasalmella pitävä Jukka 
Ruotsalainen piti yrittäjien 
tapaamista kiinnostavana, 
sillä hän on muuttanut Vir-
tasalmelle kaupungista, eikä 
vielä tunne lähellekään kaik-
kia alueen yrittäjiä.

– Virtasalmelaisilla ihmi-
sillä on kiva asenne, Jukka 
Ruotsalainen sanoo.

Hän on oiva esimerkki 
maallemuuttajasta.

– Kävin kymmenen vuot-
ta sitten ensimmäistä kertaa 
Virtasalmella, enkä silloin 
uskonut koskaan muuttavani 
sinne, mutta kuusi vuotta sit-
ten muutin kuitenkin.

ITSEKIN maalla varttunut 
Ruotsalainen ryhtyi puoli-

soineen pohtimaan maalle 
muuttamista vaiheessa, jol-
loin perhe alkoi kasvaa.

– Etsimme pitkään sopivaa 
paikkaa, mutta niitä ei alka-
nut ilmaantua. Vuosi katsot-
tiin netistä Virtasalmella tar-
jolla olevaa paikkaa, mutta 
matka tuntui liian pitkältä. 
Olimme ajatelleet, ettei työ-
matka kaupunkiin saa olla 

yli kymmentä kilometriä.
Vähitellen kuitenkin alet-

tiin miettiä Virtasalmelle 
muuttamista tosissaan ja ha-
vaittiin, että päiväkoti, koulu 
ja kauppa ovat siellä lähem-
pänä kuin kaupungissa. 

– Olemme tyytyväisiä. Pa-
remmin ei oikeastaan olisi 
voinut käydä, Jukka Ruotsa-
lainen sanoo.

3.6. KYLIEN YHTEISTYÖN JA VERKOTTUMISEN EDISTÄMINEN 4. HANKKEEN JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN
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5. Hankkeen yhteistyökumppanit
• Diakonia-ammattikorkeakoulu: Yhteiskunnalli-

nen yrittäjyys –hanke
• Järvi-Suomen kylät ry
• Kirkkopalvelut: IkäArvokas-hanke
• Esedu, Maatila ICT-hanke, elinkeinotyöryhmä, 

Naseva-hanke
• Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus, pintavesien hoidon toimintaryhmä Etelä-
Savon maakuntaliitto: Kumppanuuspöytä ja alu-
eiden suunnittelu

• Maa- ja metsätalousministeriö, ohjaus- ja tieto-
hallintoyksikkö

• Paiste ry
• Pieksämäen kaupunki: elinkeinotoimi, nuori-

sotoimi, sivistystoimi, terveys- ja sosiaalitoimi, 
kulttuuritoimi, tekninen toimi, johtoryhmä, Hiek-
kis –elämänkaarihanke

• Pieksämäen seudun 4H: Diggari-hanke
• Pieksämäen seurakunta, diakoniatyö
• Pieksämäen Seutuopisto
• Pieksämäen TE-toimisto
• Pieksämäen yrittäjäjärjestöt
• Pieksä ry
• Pieksämäen Muistiyhdistys ry
• Pieksämäki seura ry
• Pieksämäen vanhusneuvosto
• Seurakuntaopisto
• Tapahtumaverkko ry
• Veej´jakaja ry

6. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen

Kyläkumppani-hankkeella oli kuusi osatavoitetta, ne 
kaikki toteutuvat erinomaisesti.

Tavoitteet:

3.1 Tiedottamisen tehostaminen
3.2 Kyläsuunnitelmien laatimisen käynnistämisen/
päivittämisen aktivointi
3.3 Kylien kehittämishankkeiden neuvonta ja toimin-
tataryhmärahoituksen hakemisen aktivointi
3.4 Kylien lähipalvelujen kehittäminen
3.5 Maaseudun uusien elinkeinojen kehittäminen ja 
olemassa olevan yrittäjyyden tukeminen
3.6 Kylien yhteistyön ja verkottumisen edistäminen

Tarkemman kuvauksen kustakin tavoitteesta löydät 
numeroinnin mukaisesti raportista.

Hankkeen tuloksena syntyi useita uusia palveluita:

• Uudenlainen kylätoimijoiden organisaatio
• Kylätalokerho
• Kyläläisten omistama osuuskauppa
• Entisen itsenäisen kunnan kokoinen kyläsuunni-

telmatyö
• Lähipalveluosuuskunta
• Kylätalon palvelupäivät
• Palvelujen saatavuutta parantava paikallinen lä-

hikumppanuuspöytä

Hankkeen tavoitteiden tarkastelussa löytyy useita 
palveluja/toimia, joita voi sanoa EU:n kehittämis-
hankkeiden yleisiksi tavoitteiksi, eli levitykseen so-
veltuviksi hyviksi käytännöiksi.

Hyviksi todetut ratkaisut löytyvät raportista Hyvä jut-
tu! –leimalla merkittynä.

7. Johtopäätökset

Kyläasiamiehen merkitys osoittautui kylille sekä koko kaupungille välttämättömäksi.

Pieksämäen kylien aktivoiminen ja kehittyminen sekä kaupungin ja maaseutualueiden yh-
teistyön rakentaminen vaativat palkattua koordinaattoria. Pelkästään talkootyön varaan työ-
tä ei voi jättää.

Hankeen aikana kylät ja kyläläiset ovat aktivoituneet toimimaan yhdessä yhteisten asioiden 
eteenpäin viemiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi haja-asutusalueilla. Myös kaupunki on 
monessa kohtaa tullut hyvin vastaan.

Pieksämäen lähipalvelujen kehittäminen onkin edistynyt, vaikka samaan aikaan on ollut 
käynnissä raju supistaminen.

Odotukset ja toiveet ovat olleet sitä korkeammalla, mitä enemmän on saatu aikaan. Eikä 
ihme, sillä maaseutuasiamiestäkään ei ole ollut Pieksämäen kaupungilla kymmeneen vuo-
teen. Maaseudun ja kylien asiat eivät ole kuuluneet kenellekään.

Osallisuus, kuuleminen ja muut lähidemokratian keskeiset asiat kuuluvat lain mukaan kau-
pungille. Pieksämäen lähidemokratian pulmat nousivat vahvasti esiin hankkeen aikana. Osa 
syy on toki myös siinä, ettei kuntaliitosten aikaan tehty Mikkelin kaltaista aluejohtokunta-
mallia.

Johtopäätöksenä voi todeta, että positiivisen kehityksen saamiseksi tarvitaan kumppanuus-
pöytiä, joissa asukkaat, kolmas sektori, yritykset ja julkiset toimijat kehittävät yhdessä vaih-
toehtoisia palvelujen tuotantomalleja. Tarvitaan sektoripohjaisen ajattelun sijaan palvelu- 
tai aluelähtöistä ajattelua.

Valmistuneet kyläsuunnitelmat kertovat elävistä kylistä. Kylillä on valtavaa osaamista, iloa 
ja elämää niin omalle väelle kuin kesäasukkaille, tapahtumavieraille ja yrittäjille. Siellä on 
väkevä tahto pitää alueet asuttuna.

Kyläkumppani-hankkeen tavoitteena oli, että kaupunki palkkaisi kyläasiamiehen hankkeen 
päätyttyä kaupungin työntekijäksi. Kaupungin kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa asia 
ei edennyt.

Parannettavaa löytyy myös hankkeen tiedotuksen suhteen. On käynyt ilmi, että asiat ovat 
niin monimutkaisia, että niistä ei välttämättä rivikyläläinen pääse jyvälle.

Vaikka kylätoiminta on ehdottomasti poliittisesti 
sitoutumatonta toimintaa, on palvelujen heikentyminen 
nostamassa myös lähidemokratian, edunvalvonnan ja 
osallisuuden osaksi kylätoimintaa. Tämän johdosta syntyy 
uudenlaisia kylätoiminnan organisaatioita. Pieksämäki on yksi edelläkävijöistä.

Pieksämäen kylät ry on kehittämistoiminnallaan ja saamansa julkisuuden myötä rakentanut 
elävien maaseutualueiden imagoa. Se on ottanut paikkansa uutena toimijana päätösten val-
mistelussa ja kehittämispolkujen suunnittelijana. Uusien käytäntöjen vahvistuminen vaatii 
kuitenkin jatkuvuutta.

Kyläkumppani-hankkeen omarahoitusosuus kerättiin suurelta osin konserttituotoilla, myös-
kään talkootöiden suhteen ei ollut ongelmia.

5.-6.  HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Pieksämäen kylät kehittyvät!
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8. Jatkotoimet

Pieksämäen kylät ry on suunnitellut Kyläkumppani-hankkeen jatkotoimiksi kaksivuotista ke-
hittämistyötä, jolle on tarkoitus hakea rahoitusta ainakin toimintaryhmä Veej´jakajalta.

”Elävän kylän kokoinen palvelualue ja kylien vetovoiman lisääminen”  –hankesuunnitelma 
(Paikoitellen keskusteluissa käytetty myös nimeä Kyläkumppaniplus) sisältää seuraavia aja-
tuksia:

•	 Osallisuuden, vuorovaikutuksen, avoimuuden ja poikkihallinnollisuuden li-
sääminen, lähidemokratian kehittäminen lähipalvelujen turvaamiseksi

•	 Kirkonkylien	vahvistaminen	ja	kylien	profiloituminen

•	 Uusia asukkaita ja yrittäjiä

•	 Kylätapahtumien ja retkikohteiden tuotteistaminen ja markkinointi

•	 Tiedotuksen parantaminen

Jatkotoimista on keskustelu Veej´jakaja ry:n, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Maa- ja met-
sätalousministeriön kanssa. Pieksämäen maaseutualueita tarjotaan aktiivisesti myös muihin 
alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kehittämistoimiin.

Kylätoiminnan piiristä löytyy useita asioita, joita voitaisiin pilotoida myös valtakunnallisissa 
kehittämistöissä.

Lähidemokratian kehittämisen tiimoilta Pieksämäellä on tarkoitus ottaa pienin askelin käyt-
töön alue- ja asialähtöiset lähikumppanuuspöydät.

Lisäksi on sovittu, että kaupungin koko kuvan muodostumiseksi perustetaan virkamiesjoh-
toinen kehittämishankkeiden johtoryhmä, jonka tarkoituksena on

• Muodostaa toimijoille Pieksämäen kehityskaarien kokonaiskuva
• Verkostoitua
• Poistaa päällekkäisyyksiä
• Tuoda keskeisten virkamiesten tietoon kehittämistyön eteneminen sekä mahdolliset es-

teet

Hankkeen ohjausryhmä totesi viimeisessä kokouksessaan, että neuvotteluja kyläasiamiehen 
saamiseksi kaupungin palkkalistoille on jatkettava. Työtä ei voi jättää kehittämishankkeiden 
varaan.

9. Allekirjoitukset ja päiväys

Pieksämäellä 8.1.2015             

                          

Peter Hartwig                                               Heikki Häkkinen
Ohjausryhmän puheenjohtaja                            Pieksämäen kylät ry:n puheenjohtaja

Vuokko Jaakkola
Kyläkumppani-hankkeen projektipäällikkö, kyläasiamies

8. JATKOTOIMET 9. ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS
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10. Liitteet

Pieksämäen Kyläkumppani hankkeen tulosten arviointi 
17.10.2014

Paikalla: Kyläasiamies Vuokko Jaakkola ja Jarmo Vauhkonen

Pieksämäellä Pike-hankkeen tuloksia arvioitiin Pieksämäen kylät ry:n hakeman Kyläkump-
pani hankkeen (Leader) ja Jäppilän kirkonkylän kokemusten perusteella. Hankkeen tavoit-
teena on mm. ollut kirkonkylän kehittämissuunnitelman laatiminen. Kyläkumppanuus hanke 
päättyy vasta vuoden 2014 lopussa, mutta työ on jo siinä vaiheessa että sen kokemuksia 
ja tuloksia voidaan arvioida. Arviointia varten osallistujille lähettiin etukäteen saate-mail ja 
malliksi Mäntyharjun keskustahankkeen tulosten jälkiarviointimuistio.

Arviointi suoritettiin käymällä keskustelua ja vastaamalla neljään kysymykseen:

1. Mikä on päättäjien ja avaintoimijoiden kirkonkylän kehittämisen todellinen 
kehittämisvalmius kunnassa (0-3)?

• nollavaihtoehto eli keskuksen kehittäminen koetaan nykytilanteessa 
tarpeettomaksi, taantuminen hyväksytään (0)

• valmiutta on vain keskuksen pistemäisten ongelmien ”täsmäkehittämiseen” (1)
• valmiutta on jonkin osa-alueen (tapahtumat, matkailu…) kehittämiseen (2)
• keskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen ja uusiutuminen koetaan laajasti erittäin tär-

keäksi, kehitystyö perustuu yhteisesti hyväksyttyyn visioon ja siihen on sitouduttu (3)
 
2. Mitkä ovat todelliset investointi- ja keskuksen kehittämispäätökset, joihin 
kunta ja avaintoimijat ovat itse sitoutuneet (lyhyt ja pitkä aikaväli), ja millä 
tavalla?

3. Onko kirkonkylän kehittämisen jatkuvuus turvattu, miten (toimintamalli)?

4. Miksi investoida kirkonkylään ja sen kehittämiseen – mikä on kunnan, asuk-
kaiden ja yrittäjien ydinviesti kuntalaisille, yrityksille, investoreille, uusille asuk-
kaille ja asiakkaille?

Alla ovat arvioinnin johtopäätökset. Kysymyksessä ei ole suora muistio vaan millainen kuva 
tekijälle kysymysten ja keskustelun pohjalta syntyi.

Johtopäätökset arviointipalaverista

1. Mikä on päättäjien ja avaintoimijoiden keskuksen kehittämisen todellinen ke-
hittämisvalmius kunnassa? 

Päättäjien valmius?  

Päättäjien todellisen kehitys- ja sitoutumisvalmiuden epäselvyys vaikeuttaa kysymykseen 
vastaamista. 

Pieksämäen kaupungin päättäjillä on ”päivän poliittista valmiutta” tuiketaajamien (kirkon-
kylien, entisten kuntakeskusten) kehittämiseen, mutta todellinen sitoutuminen ja kehittä-
misvalmius jäävät monelta osin epäselväksi.  Myös virkamiesjohdon valmius herättää monia 
kysymyksiä.

LIITE 1, sivu 1/5

10. LIITTEET

Ai mitäkö mietin? Kyläkumppani-hanke vetää vii-
meisiään. Enää rutistus loppuraportin kanssa, sit 
se olis siinä.

Kaikki toimenpiteet on tehty mitä suinkin vain eh-
din tekemään. Jotain jäi tietysti ensi vuodellekin.

Sain eilen Pieksämäen kylät ry:n hallituksessa kau-
niita sanoja ja kiitosta työstäni, kukkia ja patakin-
taille uuden kyläsepän takoman koukun. Syvänsi-
läiset ilahduttivat minua, wannabe sokerileipuria, 
jälkiruokaviinillä:)

Hieno vuosi takana, ei voi muuta sanoa kuin iso 
kiitos kaikille kyläläisille, yhteistyökumppaneille, 
rahoittajalle ja läheisille jotka ovat minua tukeneet. 
Viikonlopun huilaan ja vimmainen raportointi alkaa 
maanantaina.

- 12.12.2014 Kyläasiamies Vuokko 
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Pieksämäellä ei ole kuntaliitosten yhteydessä organisoitu ja resurssoitu entisten kuntien 
alueiden kuten Jäppilän kehitystä aluejohtokunta- tai muulla tavalla (vrt. Mikkeli ja Savon-
linna). Kaupungilla ei ole myöskään kaupunginjohtajan lisäksi viranhaltijaa, jonka tehtävänä 
olisi myös maaseudun ja kirkonkylien kehittäminen.

Kaupungin johdon ja päättäjien epäselvä kehitys- ja sitoutumisvalmius heijastuvat epäsel-
vyytenä myös asukkaiden ja yrittäjien kehittämisvalmiuteen, tulevaisuuden uskoon ja jopa 
luottamukseen kaupungin toimintaan. 

Asukkaiden ja yrittäjien valmius? 

Maaseudun ja kirkonkylien kehitys on jäänyt lähinnä kolmannen sektorin toimijoiden kuten 
Pieksämäen kylät ry:n ja erilaisten maaseudun kehittämishankkeiden varaan. Kyläkumppani 
hankkeen tulokset osoittavat, että Jäppilän asukkailla ja yrittäjillä on valmiutta osallistua 
oman cityn kehityksen ideointiin ja myös kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen. Esimerkki-
nä yrittäjien aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä on Jäppilän Yrittäjät ry:n oma kesäteatte-
ritoiminta.

LIITE 1, sivu 2/5

Miksi selkeä vastaus kehittämisvalmiuteen on niin oleellinen? 

Epäselvä tilanne vaikeuttaa osaltaan keskusten kehittämistä. Se heijastuu ilman muuta 
myös tuloksiin ja kehitystyön jatkuvuuteen. Epäselvä tilanne on pahin mahdollinen ase-
telma. Vielä paljon huonompi kuin selkeä tahdon ilmaus: Päättäjillä ei ole nykytilanteessa 
valmiutta keskuksen kehittämiseen, välttämättömiä ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta 
(vaihtoehto 0-1).

Mikäli päättäjien tahtotila ja todellinen kehittämisvalmius jäävät epäselväksi, asukkaiden 
ja yrittäjien aktiivisuus, osallistaminen, ideointi ja 1-3 parhaan kehittämisidean äänestä-
minen jatkoon eivät kohtaa. Asukkaiden kehittämisinto saattaa johtaa aivan toisenlaisiin 
kehitysideoihin kuin mihin päättäjät ovat valmiita sitoutumaan. Todellisena lopputuloksena 
pahimmillaan vain ajan ja taloudellisten resurssien tuhlausta sekä lisää epäluottamusta ja 
turhautumista. Kun hanke loppuu, niin kehitys loppuu.

Miksi päättäjien todellinen valmius sitoutua ja kehittää juuri kirkonkyliä ja niiden keskuksia 
jää epäselväksi? Seuraavassa on muutamia vastauksia pohdittavaksi. 

Maakuntakaavassa (2009) aluerakenteen ja aluesuunnittelun painopistevalinnat on tehty

Maakuntavaltuuston keväällä 2009 hyväksymässä Etelä-Savon maakuntakaavassa on ke-
hittämisperiaatemerkinnöillä osoitettu myös maakunnalliset aluesuunnittelun painopisteet:  
kaupunkiseudut, keskukset, Viitostie ja järvimatkailun kehittämisvyöhyke. 

Maakuntakaavan mukaisesti maakunnallisesti merkittävä kyläverkko 2030 muodostuu uu-
distuneista ja elinvoimaisista kirkonkylistä (nykyisistä ja entisistä kuntakeskuksista). Tätä 
strategista tavoitetta ja valintaa on pyritty maakuntaliiton toimesta edistämään jo vuodesta 
2009. Tähän perustuu myös pienten keskusten kehittämiskampanja ja pienten keskusten 
kehittämishankkeet (Pike). 

Maakuntakaavan mukaiset aluerakenteen painopistevalinnat eivät ole toistaiseksi riittävästi 
jalkautuneet kuntien päätöksentekoon ja maankäyttöpolitiikkaan. 

Kysymys on joukkuepelistä, johtamisesta, yhteistyöstä ja viestinnästä

Keskusten kehittäminen on joukkuepeliä, jonka keskeiset toimijat ovat kaupunki ja kau-
pungin päättäjät, asukkaat ja yrittäjät. Eri toimijoilla on oma tärkeä roolinsa. Kaupungilla 
ja kaupungin johdolla (kaupunginjohtajalla) on kiistaton asema ja velvollisuus johtaa myös 
kirkonkylien kehittämistä sekä osoittaa selkeästi päättäjien tahtotila ja todellinen valmius 
(puitteet) kehitystyölle. Ellei joukkuepeli ja sen johtaminen toimi, kehittämistyö ei johda to-
dellisiin tuloksiin panostuksista riippumatta. Ja päinvastoin, mikäli se toimii, tuloksia syntyy 
lähes olemattomilla panostuksilla. 

Koko kaupunkia kehitetään tasapuolisesti sektoreittain

Vakiintuneen käytännön mukaisesti kaupungin ja kuntien kehittäminen tapahtuu käytän-
nössä enemmän sektoreittain (sote, koulu, elinkeinot, tekninen huolto…) kuin tavoitteellisen 
kaupunkirakenteen kehityskuvan perusteella.  Harva kunta on valinnut selkeästi alueellisia 
paikalliskehittämisen painopisteitä koko kunnan tasapuolisen kehittämisen sijaan.

Kyläkumppani hanke ja kirkonkylän kehittäminen paljastavat yhden Pieksämäen ja samalla 
myös monen muun eteläsavolaisen kunnan maankäyttöpolitiikan puutteen: Pieksämäellä 

LIITE 1, sivu 3/5
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on vireillä kaupunkitaajaman strateginen yleiskaavoitus mutta kaupungilta puuttuu koko 
kaupunkirakeen strateginen tarkastelu, jossa mm. paikalliskeskusten (kirkonkylien) asema 
kaupunkirakenteessa olisi määritelty. 

Mikä on päättäjien todellinen paikalliskeskusten kehittämisvalmius? Kuuluuko paikalliskes-
kusten elinvoimaisuus kaupungin ja aluejohtokuntien edunvalvonnan ykköskoriin? Vai onko 
paikalliskeskusten kehittäminen vai yksi tärkeä asia muiden kehittämistarpeiden joukossa.

Nykytilanteessa päättäjät ja virkamiesjohto joutuvat käsittelemään ja arvioimaan kaupunki-
rakennetta, yhdyskuntarakennetta ja infrastruktuuria edelleenkin ensisijaisesti tapauskoh-
taisesti ja omista lähtökohdista, kaupungin tasapuolisen kehittämisen periaatteella. Kau-
punkirakenteen osalta ei ole tehty riittävän sitovia kehityksen alueellisia painopistevalintoja 
samaan tapaan kuin muiden julkisten palvelujen osalta joudutaan jatkuvasti tekemään 
(koulu- ja sote-palvelut). Helpottaisiko esim. koulukeskustelua, mikäli Pieksämäellä olisi sel-
keämpi käsitys kaupungin tavoitteellisesta aluerakenteesta ja sen kehityksen painopisteistä 
(valinnoista)?

Kirkonkylän (ent. kuntakeskuksen) asema on paikalliskehittämisessä erikoinen

Oma kunta ja sen itsenäisyys koetaan alueen elinvoiman perustaksi. Sen sijaan kunta-
keskuksella (kirkonkylällä) ei välttämättä koeta olevan samaa asemaa ja kohtalonyhteyttä 
alueen elinvoimaisuuden kannalta kuin omalla kunnalla. Hyvinvointivaltion kasvun aikana 
muotoutuneet kuntakeskukset (kirkonkylät) eivät välttämättä ole identiteetiltään niin vah-
voja kuin maaseutu ja sen vanhat juurevat kyläyhteisöt. Kirkonkylällä ei ole samaa yhtei-
söllisyyttä eikä kylätoimikuntaa kuin maaseutukylillä. Asetelmana on enemmänkin: kunta 
hoitaa. Tähän oman vastuun ottoon ja yhteisöllisyyteen on kuitenkin Pieksämäellä viime 
vuosina tartuttu niin Jäppilässä kuin Virtasalmella.

Kuntaliitosten myötä entisten kuntakeskusten (kirkonkylien) kehittämisen haasteet koros-
tuvat entisestään. Kirkonkylät näyttävät pudonneen kaupunki- ja maaseutupolitiikan väli-
maastoon. Uudessa tilanteessa kirkonkylä joutuu kilpailemaan ja voi jopa ”hävitä” kehitys-
valmiudessa maaseudun ja maaseutukylien kehittämiselle ja suunnitteluvalmiudelle.

2. Mitkä ovat todelliset investointi- ja keskuksen kehittämispäätökset, joihin 
kunta ja avaintoimijat ovat itse sitoutuneet (lyhyt ja pitkä aikaväli), ja millä 
tavalla?

Jäppilän kylät ry:n perustaminen 14.8.2014 on merkittävin hankkeen aikana tehty Jäppilän 
ja kirkonkylän kehittämispäätös. Jäppilät kylät ry on entisen Jäppilän kunnan alueen 9 eri 
kyläkunnan yhteinen toimielin. Sen hallitukseen kuuluu 13+4 jäsentä ja yhdistykselle teh-
dään oma toimintasuunnitelma. Parhaillaan suunnitellaan kyläkyselyn tekemistä Jäppilän 
kehittämiseksi ja kirkonkylän kyläsuunnitelman laatimiseksi. Jäppilän kyläyhdistys on hank-
kinut jäppilä.fi –verkkosivuston osoitteen ja sivuston työstäminen on käynnissä. Jäppilän ky-
lät ry toimii entisen kunnan talon, Jäppilä-talon tiloissa. Jäppilä-talo on kaupungin omistama 
ja luovutettu ilmaiseksi asukkaiden, yhdistysten ja kylät ry:n käyttöön.

3. Onko keskuksen kehittämisen jatkuvuus turvattu, miten (toimintamalli)?

Jatkuvuudesta ei ole varmuutta. Tavoitteena on, että Jäppilän alueen ja kirkonkylän pai-
kalliskehittämisen jatkuvuus perustuisi ns. Jäppilän lähikumppanuuspöytä toimintamalliin,  
Jäppilän kylät ry:n toimintaan sekä uuteen ”Elävän kylän kokoinen palvelualue” hankkee-
seen (Leader). 
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Hankesuunnitelmaa esiteltiin kaupungin johdolle 17.10.2014 ja kaupunki on sitoutunut Lea-
der toiminnan rahoittamiseen. Kaupunki suhtautui hankesuunnitelmaan myönteisesti. 

Samalla kaupungin johtoryhmän jäsen sivistysjohtaja Kari Koistinen linjasi, että tästä eteen-
päin kaupungin keskeisistä kehittämishankkeista: Veturitallit, Elämänkaari, Elävän kylän ko-
koinen palvelualue, kolmannen sektorin inventointi (seura-, järjestö- ja yhdistys investointi), 
uusia palvelumalleja sivistys-soteen… laaditaan kokonaiskuva, jota päivitetään 2-3 kertaa 
vuodessa (Vesterinen, Koistinen, Hyykoski). 

4. Miksi investoida Jäppilän kirkonkylään ja sen kehittämiseen  –  mikä on kau-
pungin, asukkaiden ja yrittäjien ydinviesti kuntalaisille, yrityksille, investoreille, 
uusille asukkaille ja asiakkaille?

Nykytilanteessa yhteisesti rakennettu pääviesti puuttuu tai tilanne on epäselvä. Jäppilässä 
ei ole myöskään käynnissä prosessia yhden yhteisen viestin rakentamiseksi, ellei uusia verk-
kosivuja sellaisena haluta nähdä. Yhteisen viestin rakentamiseksi on kuitenkin hyvät edel-
lytykset edellä kuvatun toimintamallin myötä. Jäppilässä asuu ja vaikuttaa myös viestinnän 
kannalta merkittäviä ihmisiä.

Viestintäkysymys ja sen merkitys jäävät liian vähälle huomiolle. Myös viestitön tilanne vies-
tii. Se vaikuttaa Jäppilän asukkaiden ja yrittäjien tulevaisuuden uskoon. Se vaikuttaa myös 
ulkopuolisten asukkaiden, yrittäjien ja asiakkaiden valintoihin: Miksi investoida (valita) Tui-
ketaajamaan? 

Viestitön tai epäselvä asetelma ja tulevaisuuden usko tilanteessa, jossa maaseudun paikal-
liskeskusten kehitys ja imago eivät ole yleisesti erityisen vetovoimainen, saattaa jopa hei-
kentää Jäppilän kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta siitä, mikä se todellisuudessa on. Viestitön 
ja epäselvä tilanne heijastuvat todennäköisesti myös asukkaiden ja yrittäjien valmiudessa 
sitoutua (myydä aikaansa ja investoida) oman citynsä kehittämiseen?

Toimintaympäristön kilpailukyvyn näkökulmasta kirkonkylän (kuntakeskuksen) rooli maa-
seutumaisen maakunnan ja paikallisen talousalueen lähipalvelukeskuksena ja osana suju-
vaa arkea on kiistaton. Hyvät liikenneyhteydet ja houkuttelevat asunto- ja rantatontit eivät 
riitä. Ilman elinvoimaisia keskuksia alueen toimintaympäristö jää kuin jalkapuoleksi, perifee-
risyys lisääntyy ja sujuva arki vaikeutuu. 

Tämä tosiasia pitäisi pystyä nostamaan selvitystyössä paremmin esille, keskusteluun ja 
viestintään. Tästä lähtökohdasta tulisi päättäjien ja kuntalaisten arvioida myös oman cityn 
elinvoimaisuuden merkitystä ja kehittämisvalmiutta sekä yhteisen viestin rakentamista. Ellei 
Jäppilä itse, päättäjät, asukkaat, yrittäjät usko omaan elinvoimaansa ja tulevaisuuteensa 
ja viesti siitä selkeästi kuinka sitä voi odottaa muilta. Uusi kaikkien toimijoiden yhteinen 
kyläyhdistys Jäppilän kylät ry on perustettu omalta osaltaan muuttamaan nytilaa ja -kuvaa 
ja viestimään ulospäin asukkaiden omaa tulevaisuuden uskoa.

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto
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